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HPLINSTALLATIEHANDLEIDING
open vloergoot

Lees voorafgaand aan de installatie deze handleiding aandachtig. Incorrecte 
installatie kan negatieve gevolgen hebben op het functioneren van de toepassing.

HPL Systems BV
verkoop@hplsystems.nl

www.hplsystems.nl
5741ST Beek en Donk

uitgave 71020191
2017 alle rechten 

voorbehouden
Kijk voor de meest actuele ontwikkelingen op www.hurkmansplaatwerk.nl
U vindt ons complete aanbod in onze e-catalogus op www.hplsystems.nl

1 - deksel
2 - draagbruggen*
3 - scheidingsschot 230V/data
4 - open vloergoot (romp)
5 - montagebeugels

*varieert per uitvoering
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Bevestig de plug en stokbouten (of 
stelbeugel) in de vloer en draai één 
moeren op de stokbout.

Draai de moer op de juiste hoogte en 
leg de montagebeugel op de moer. 
Op het moment dat de juiste hoogte 
bereikt is, dient een tweede moer op 
de montagebeugel gedraaid te worden 
voor verankering.

Indien gewerkt wordt met stokbouten, 
dienen de gaten geboord te worden, 
passend voor een plug met M8 of M10 
stokbout (niet standaard bijgeleverd).
Tip: Gebruik de montagebeugel als 
referentie om de juiste plek voor het 
boorgat te kiezen.

Indien gewerkt wordt met speciale 
stelbeugels voor open vloergoten, dan 
kan deze stap afwijken. Vraag uw HPL 
contactpersoon naar de mogelijkheden.

Bepaal de plek van de vloergoot(4) en 
leg deze op de juiste plek. 

Plaats vervolgens de montagebeu-
gels(5) op de juiste plek onder de vloer-
goot (2 stuks per lengte 2.5 meter).

Indien gebruik gemaakt wordt van een 
scheidingsschot(3), dan kunnen deze 
direct onder de klemlippen geplaatst 
worden.

Plaats vervolgens de lengtes open vlo-
ergoot(4) op de montagebeugels(5). 

In de zijkant van de montagebeugels 
zitten twee schroeven. Draai deze eerst 
los en veranker daarna de vloergoot 
door deze weer vast te draaien (bij 
voorkeur vanaf de binnenzijde).

Slijp eventueel de stokbout/stelbeugel 
af indien deze boven de vloergoot uit 
steekt.

Plaats de draagbruggen(2) in de vloer-
goot (nvt bij V200 goten, geadviseerd 
vanaf V400 open vloergoten). Deze 
blijven zelfstandig in de vloergoot staan 
en dienen geplaatst te worden onder 
iedere dekselnaad. 

Voor positionering kunnen de twee 
dichtbij elkaar liggende schroefgaten 
als referentiepunt gebruik worden.

Bij de V600 draagbruggen worden 
stokbouten geleverd voor midden- 
ondersteuning.

Plaats de deksels(1) op de vloergoot 
door middel van een taptite M4 schroef 
(4x per deksel). Gebruik hiervoor de 
voorgeponsde gaten in de vloergoot.

Controleer of de vloergoten stevig ve-
rankerd zitten aan de vloer. Onderstop 
de onderzijde van de goot met specie. 
Plak in het geval van een anhydriet vlo-
er de gootromp af (incl buispoorten).

Op het moment dat dit gedaan is, kan 
de vloer gestort worden. 
Tip: Gebruik eventueel glasfolie om de 
vloergoot zuiver te houden.
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